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Du har inte rätt att välja vilket land som ska utreda 
och pröva din asylansökan. I EU:s medlemsländer 
samt i Norge och Island gäller Dublinförordningen. 
Genom Dublinförordningen reglerar länderna vilket 
land som ska ansvara för ditt asylärende. Du kan 
bara få din asylansökan prövad i ett av dessa länder. 

Vilket land ska pröva din ansökan om asyl?
Även om du har ansökt om asyl i Sverige och vill 
ha din ansökan prövad här, är det ändå inte säkert 
att du har rätt till det. Ett annat land som omfattas 
av Dublinförordningen kan ha ansvaret för denna 
 prövning. Du kan därför bli tvungen att åka dit. Det 
kan gälla bland annat i följande fall:
− om du har fått ett visum eller uppehålls- 
 tillstånd av ett annat land som omfattas av  
 Dublinförordningen
− om du har rest in illegalt i ett land som  
 omfattas av Dublinförordningen
− om du redan har ansökt om asyl i ett annat land  
 som omfattas av Dublinförordningen
− om din familj redan har uppehållstillstånd i  
 något annat EU-land kan det innebära att du  
 får din asylansökan prövad i samma land.

Fingeravtryck jämförs i databas 
Migrationsverket tar fingeravtryck på alla asyls-
ökande över 14 år. Fingeravtrycken skickas till 
en databas, Eurodac, där de kontrolleras. Genom 
 kontrollen kan vi se om du lämnat fingeravtryck i 
något annat land som är anslutet till Eurodac. 

Om ett annat land ska pröva din asylansökan
Om det visar sig att ett annat EU-land har ansvar 
för prövningen av din ansökan om asyl, fattar Migra-
tionsverket i allmänhet ett beslut om att du ska 
överföras dit. Om du inte medverkar till att lämna 
Sverige har vi rätt att vidta tvångsåtgärder.

Att överklaga beslutet
Om du motsätter dig att ett annat land ska pröva dina 
asylskäl har du rätt att överklaga till migrations-
domstolen. Överklagandet måste ha kommit in till 
Migrationsverket inom 21 dagar räknat från den dag 
du fick beslutet. Observera att det vid en överklagan 
inte är dina asylskäl som prövas, utan frågan om 
vilket land som ska pröva din asylansökan. Även om 
du överklagar måste du lämna Sverige. 

Dessa länder omfattas av …

... Dublinförordningen
EU-länderna Belgien, Cypern, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, 
Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern 
och Österrike. Norge och Island omfattas av Dublin-
förordningen genom ett särskilt avtal.

... Eurodac
Alla EU-länder utom Danmark är anslutna till den 
elektroniska databasen Eurodac. Norge och Island 
omfattas av Eurodac genom ett särskilt avtal.
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